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Beskæftigelsesplanen 

Beskæftigelsesplan 2018 er Solrød Kommunes plan for, hvordan kommunen vil imødekomme 
de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2018. Beskæftigelsesplanen sikrer sammenhæng 
mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer og de lokalpolitiske mål og prioriteringer i 
indsatsen. 

Beskæftigelsesplanen har til formål at skabe overblik over indsatsområderne og anvise 
retningen i Solrød Kommunes samlede beskæftigelsesindsats. 

Job- og Socialcenteret varetager de beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til borgere, der er:

 Forsikrede ledige (dagpengemodtagere)
 Kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere eller i ressourceforløb
 På integrationsydelse 
 På sygedagpenge, i jobafklaringsforløb eller revalidering.
 I fleksjob eller på ledighedsydelse.

Job- og Socialcentrets kerneydelse er, at hjælpe kommunens ledige
 borgere med at blive selvforsørgende, og at fastholde borgere 

med helbredsmæssige udfordringer på arbejdsmarkedet.

Effekten for borgere ved beskæftigelse – ud over en højere indkomst – er en sandsynlighed for  
bedre helbred og livskvalitet for dem selv og deres pårørende. Det er dokumenteret i talrige 
undersøgelser, at borgere uden for arbejdsmarkedet ofte har et ringere helbred. Der er en klar 
sammenhæng mellem et dårligt helbred, ikke mindst psykiske lidelser, og risikoen for at blive 
arbejdsløs. Arbejdsløsheden har en effekt på helbredet. Undersøgelser viser, at det er 
sandsynligt, at langvarig arbejdsløshed, gentagne jobtab og oplevelser af jobusikkerhed 
sammen med andre stressende livsfaktorer giver øget risiko for forskellige negative 
helbredskonsekvenser, herunder særligt depression1.

Beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune bygger i udgangspunktet på, at borgerne er 
ansvarlige og selv er i stand til at træffe vigtige beslutninger i eget liv. Borgerne mødes med 
respekt, ordentlighed samt kvalificerede, realitetsorienterede og udviklende samtaler. Den 
overordnede strategi er: 

Borgere der kan Borgere der kan,
men ikke vil 

Borgere der har problemer ud 
over ledighed

Dem der kan selv – skal selv, hurtigst 
muligt. 

Ledige borgere i Solrød Kommune vil blive 
mødt med en forventning om bred 
jobsøgning – både ift. geografisk spredning 
og jobtype, søgning af job fra første 
ledighedsdag, og krav om dokumentation for 
en bred søgning af job efter 3 måneders 
ledighed.

Øvrige jobparate samt uddannelsesparate 
unge vil blive mødt med krav om deltagelse i 
nytteindsatsen fra dag et. 

Hurtig afdækning og, ved behov, 
lægelig udredning på den manglende 
motivation og engagement. 

Er der ikke lægelige fysiske eller 
psykiske forklaringer på manglende 
motivation og engagement, vil Solrød 
Kommune afprøve, hvorvidt borgerne 
står til rådighed for arbejdsmarkedet. 
Det betyder, at borgerne kommer i 
nytteindsats og rådighedsafklarende 
tilbud.  

Koordineret, tværfaglig og målrettet plan 
med små og konkrete delmål som er 
tydelige og overskuelige for den enkelte 
borger.

Borgeren selv, den praktiserende læge, 
klinisk funktion og andre relevante aktører 
er tætte samarbejdspartnere i forhold til at 
bringe borgerne tilbage på 
arbejdsmarkedet og dermed i 
selvforsørgelse.

Beskæftigelsesparadokset

1 Ulighed i sundhed, sundhedsstyrelsen 2011 s. 74-75. 
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I Solrød Kommune har ledighedsprocenten de seneste år været meget lav. Det betyder, at 
beskæftigelsesindsatsen i 2018 og de kommende år vil blive kendetegnet af et paradoks. På 
den ene side er der fortsat en andel ledige – og nogle med andre udfordringer end ledighed – 
som har tiltagende svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, og på den anden side er 
der arbejdsgivere, som har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft.

I forhold til borgerne der kan, er Job- og Socialcenterets opgave sammen med de ledige 
borgere at finde den kortest mulige vej til beskæftigelse – også selv om det nødvendigvis ikke 
er borgerens drømmejob eller ’plan b’, men derimod et job, som medfører selvforsørgelse og 
fodfæste på arbejdsmarkedet. 

I forhold til virksomhederne er det Job- og Socialcenterets opgave at vejlede, rådgive og 
overbevise virksomhederne om at de gennem efteruddannelse, brugen af 
virksomhedspraktikker som opkvalificering og via mentorstøtte mv. også kan opkvalificere de 
tilbageværende ledige til netop deres virksomhed. 

I forhold til arbejdsmarkedet og virksomhederne varetager Job- og Socialcenteret 
beskæftigelsesrettede opgaver som rådgivning og vejledning, støtte til at besætte ordinære 
job, fastholdelse af sygemeldte i job, opkvalificering herunder etablering af løntilskudsjob, 
virksomhedspraktik, voksenlærlingeaftaler, jobrotation, fleksjob samt etablering af 
integrationsgrunduddannelser og erhvervsgrunduddannelser. 

Mål og prioriteringer i beskæftigelsesindsatsen 
Hvert år udmelder beskæftigelsesministeren et antal politiske beskæftigelsesmål, som skal være 
med til at understøtte de landsdækkende udfordringer, der er på beskæftigelsesområdet. 
Herudover har Solrød Kommune valgt to yderligere mål, som understøtter Solrød Kommunes 
lokale udfordringer. Det giver samlet set følgende: 
 

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. (ministermål)
2. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig 

forsørgelse. (ministermål)
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. (ministermål)
4. Flere unge skal hjælpes i uddannelse eller job (lokalpolitik mål)
5. En arbejdsmarkedsrettet sygeopfølgning (lokalpolitiske mål)
6. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate 

bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. (ministermål)
7.  Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes. (ministermål) 

På baggrund af ministermålene og Solrød Kommunes beskæftigelsesmæssige udfordringer i 
2018, vil de følgende afsnit beskrive de overordnede mål, resultatmålene samt de særligt 
prioriterede indsatser. Prioriteringerne er ikke udtømmende, for der vil altid ligge en 
socialfaglig vurdering til grund for den iværksatte indsats. 
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1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Samarbejdet mellem Job- og Socialcenteret og regionens virksomheder er selve 
omdrejningspunktet i den aktive beskæftigelsesindsats. Job- og Socialcenteret vil være en 
kompetent og foretrukken sparrings- og rekrutteringspartner, der hjælper virksomhederne 
med at tænke i alternative løsningsmuligheder, når udbud eller efterspørgsel ikke stemmer 
overens. Job- og Socialcenteret er en del af Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland, som 
er et rekrutteringssamarbejde med 16 andre jobcentre i Region Sjælland, samt Job Service 
Danmark, der sikrer virksomhederne en bred rekrutteringsplatform. 

Arbejdet med den virksomhedsrettede indsats består af to dele:

 At understøtte virksomhedernes opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere samt 
formidling af ordinære job til ledige borgere

 At benytte virksomhedsvendte tilbud til ledige borgere gennem formidling og etablering af 
virksomhedspraktikker, løntilskud, småjob og fleksjob mv.

Solrød Kommune ønsker at fremstå som en kompetent og pålidelig rekrutterings- og 
sparringspartner for virksomheder i Solrød Kommune og omegn. Udgangspunktet for 
virksomhedssamarbejdet er individuelt og ift. den enkelte virksomhed og 
virksomhedskonsulent. Fokus er at give virksomhederne en let og direkte kontakt og dermed 
oplevelsen af et ikke-bureaukratisk samarbejde. 

I maj 2017 overgik erhvervsindsatsen fra Ledelsessekretariatet til Job- og Socialcenteret.  
Erhvervsindsatsen har til formål at koordinere og understøtte de lokale virksomheder i Solrød 
Kommunen og omegn. Det sker blandt andet i samarbejde med Greve-Solrød Erhvervsservice 
som arrangerer dialogmøder med virksomheder, informationsaftener med iværksættere samt 
workshops for virksomheder mv. At erhvervsindsatsen nu er placeret i Job- og Socialcenteret 
er med til at skabe en bedre sammenhængskraft ift kerneydelsen og understøtter arbejdet 
med rekruttering, opkvalificering og fastholdelse af borgere.   

I forhold til borgerne er det dokumenteret, at virksomhedsvendt aktivering er et effektfuldt 
middel til at opnå selvforsørgelse. Arbejdsmarkedsparathed skabes på virksomhederne. Derfor 
er virksomhedsvendt igen i 2018 en prioriteret indsats i Solrød Kommune og særlig fokus på 
borgere i ressourceforløb og aktivitetsparate på kontanthjælp, som der er modtaget særlige 
puljemidler til. 

Når virksomhedsvendt aktivering anvendes i Solrød er strategien, at der helst skal være udsigt 
til et job på fuld tid eller et småjob2, dvs. ordinære timer, der opfylder kravet i 225 timers 
reglen3. Der arbejdes med korte virksomhedspraktikker og korte løntilskudsforløb med det 
formål at opkvalificere borgere til jobfunktion. Virksomhedsvendt aktivering anvendes også 
som genoptræningsforløb til arbejdsmarkedet og vurdering af arbejdsevne og skånebehov. 

2 Småjob er et job til borgere, der ikke kan klare en fuld arbejdsuge. En borger der er ansat i småjob optjener timer, 
der kan bruges i dagpengesystemet og til at kunne få en højere kontanthjælp. 

3Hvis en borger på kontanthjælp eller uddannelseshjælp har modtaget ydelse i 12 måneder, vil ydelse blive nedsat. 
Retten til fuld kontanthjælp og uddannelseshjælp opnås på ny ved 225 timers ustøttet arbejde.  
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Overordnet målsætning:

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
          

Resultatmål:

Antallet af etablerede virksomhedspraktikker er 7004, hvilket er en stigning på 50 i forhold til 
2017.

Antallet af etablerede løntilskud er 125 placeringer, hvilket er en stigning på 25 i forhold til 
2017. 

177 virksomheder (med over 5 ansatte) i Solrød Kommune har minimum ved opringning haft 
kontakt med en virksomhedskonsulent. 

Tilfredshedsundersøgelsen, som vil blive foretaget i september 2018, viser at:
 min. 95 % en let tilgang og kontakt med virksomhedskonsulenten 

min. 95 % oplevede en tilfredsstillende service.

Solrød Kommunes særlige prioriterede indsatser i 2018:

 Fokus på arbejdsmarkeds behov
 Fokus på at forbedre virksomhedsservicen
 Fortsat fokus på brugen af STV- forløb (Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb)5 over for 

de borgere, der er længst fra arbejdsmarkedet dvs. de aktivitetsparate borgere og 
borgere i ressourceforløb 

 Virksomhedsvendt indsats for borgere i jobafklaringsforløb mhp. genoptræning af 
arbejdsevnen 

 Brugen af småjob
 Optimere brugen af handicapkompenserende ordninger, herunder personlig assistance 

og hjælpemidler til borgere med funktionsnedsættelse  

4 I beskæftigelsesplan 2017 blev nytteindsatsen talt med under antallet af virksomhedspraktikker, det gør den ikke i 
beskæftigelsesplan 2018. 

5 Et 2-årigt puljeprojekt som Styrelen for Arbejdsmarked og Rekruttering har iværksat i januar 2017, formålet er at 
styrke og målrettet den virksomhedsvendte aktivering over for kommunernes aktivitetsparate borgere og borgere i 
ressourceforløb.  
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2. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på 
offentlig forsørgelse

Det er Job- og Socialcenterets opgave i samarbejde med de ledige borgere at finde den kortest 
mulige vej til beskæftigelse – også selv om det hverken er borgerens drømmejob eller ’plan b’, 
men derimod et job, som giver selvforsørgelse og fodfæste på arbejdsmarkedet. Målgruppen 
er borgere på a-dagpenge, jobparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesparate unge og 
jobparate integrationsydelsesmodtagere. (Borgere på integrationsydelse vil blive behandlet 
særskilt i afsnittet om ”Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende”. 

Strategien i Solrød Kommune er en fortsættelse af strategien fra 2017 ”Dem der kan selv – 
skal selv, hurtigst muligt”. Ledige borgere i Solrød Kommune vil blive mødt med forventning 
om bred søgning af job fra første dags ledighed og krav om dokumentation for en bred søgning 
af job efter 3 måneders ledighed. Ved bred søgning menes både geografisk såvel som i typen 
af stillinger, der søges. Jobparate kontanthjælpsmodtagere samt uddannelsesparate vil blive 
mødt med krav om deltagelse i nytteindsats fra dag et. 

Nedenstående viser tabel viser udviklingen i ledighedsprocenten, langtidsledige, a-dagpenge, 
jobparate og uddannelsesparate borgere (målt i fuldtidspersoner):

Dec 
2010

Dec 
2011

Dec 
2012

Dec 
2013

Dec 
2014

Dec 
2015

Dec 
2016

Aug 
2017

Ledighedsprocenten 4,7 % 4,1 % 4,5 % 4,1 % 3,5 % 3 % 2,9 % 2,8 % 

A-dagpenge 401 350 402 291 262 230 229 224

Kontanthjælp –
Jobparate

105 83 95 110 72 57 25 24

Uddannelseshjælp -
Uddannelsesparate 

29 41 15 13

Hvoraf de 
langtidsledig er (ledig 
min 80 % seneste år)

174 151 144 137 104 85 55 45

Ovenstående positive udvikling er hjulpet på vej af positive konjunkturer på arbejdsmarkedet, 
men også et resultat af strategien beskrevet ovenfor, og en særlig indsats for langtidsledige og 
borgere i risikogruppe herfor samt forebyggende undervisning i folkeskoler og gymnasie om 
hvad de unge kan bliver mødt med af krav, hvis de ansøger om uddannelseshjælp. 

I løbet af andet halvår 2018 samles alle medarbejdere der arbejder med målgruppen tættest 
på arbejdsmarkedet i Solrød Kommune i det nye beskæftigelsescenter (det tidligere Tjørne og 
Gyngen). Dvs. sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter og medarbejder fra nuværende 
beskæftigelsescenter mødes sammen og med borgeren et sted. Dette forventes at optimere 
samarbejdet omkring borgerne og dermed effekten af borgerarbejdet.
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Overordnet målsætning:

Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse

Resultatmål:

Antallet af langtidsledige skal falde til 35 fuldtidspersoner, hvilket er et fald på 22 % i forhold 
til august 2017, hvor tallet var 45 fuldtidspersoner.  

Antallet af ledige dagpengemodtagere reduceres til max 200 fuldtidspersoner i august 2018, 
hvilket er et fald på 10% i forhold til august 2017.6 

Antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere overstiger ikke 24 fuldtidspersoner i 2018, 
hvilket er samme niveau som august 2017.

Solrød Kommunes særlige prioriterede indsatser i 2018:

 Sagsbehandlere, Beskæftigelsescenterindsats og virksomhedskonsulenter samles i et nyt 
beskæftigelsescenter i 2018, hvilket skal være med til at optimere samarbejdet omkring 
borgeren

 Fortsat særlige indsatser for ledige med +52 ugers ledighed og borgere som er i 
risikogruppen for at blive langtidsledig

 Fortsat strategisk brug af nytteindsats og rådighedsafklarende tilbud
 Fokus på gruppen af ledige akademikere og indsatser over for unge og pendlere mellem 

dagpenge og sygedagpenge 

6 August måned er den måned med lavest ledighed i løbet af et helt år. 
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3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende  

Integrationsindsatsen i Solrød Kommune er helhedsorienteret og har fokus på en god 
modtagelse og målrettet integration af flygtninge og familiesammenførte i det danske 
samfund. I den anvendte strategi prioriteres job og uddannelse. 

Kommunens integrationsansvar blev 1. juli 2016 gjort mere fleksibelt. Det betyder, at 
integrationsprogrammet kan afsluttes efter 1 år, men også forlænges 5 år, hvis borgeren ikke 
er i job. Det betyder, at flygtninge nu har op til 5 år til at gennemføre deres danskuddannelse. 
For at fremme incitamentet til hurtig gennemførelse er der tillæg til integrationsydelse, når 
danskuddannelsen er ca. midtvejs.7

Nedenstående tabel viser, at antallet af flygtningen der er tildelt Solrød Kommune har de 
sidste 5 år været svingende. Antallet fordeles til Kommunerne efter en objektiv matematisk 
model, der tager højde for forskellige sociale kriterier i den enkelte kommune.  

2015 2016 2017 2018 
(udmeldt)

Flygtninge 44 35 4 15
Familiesammenførte 67 19 3

Den 1. juli 2016 blev integrationsydelsen fuldt implementeret.8 Det er en ydelse til borgere der 
ikke har opholdt sig i Danmark de sidste 7 ud af 8 år. Siden implementeringen er antallet af 
integrationsborgere på integrationsydelse i Solrød Kommune reduceret med 51%, mens 
antallet af borgere på integrationsydelse og ophold i Danmark mellem 3-7 år er reduceret med 
38%.

Oversigt over antallet af integrationsborgere på offentlig ydelse i perioden 2016-2017. 

Målgruppen af integrationsborgere kan deles op i to:
 De jobparate integrationsborgere dvs. dem som er tæt på arbejdsmarkedet.
 De aktivitetsparate integrationsborgere dvs. dem som har andre problemer ud over 

ledighed og ikke selv kan. 

Strategien for de jobparate integrationsborgere er fortsat fokus på, at deltage kontinuerligt 
i virksomhedsvendt aktivering, indtil de er kommet i ordinært job eller uddannelse. Hvis 
integrationsborgerne viser manglende motivation til job og uddannelse, vil den ledige blive 
mødt med sanktioner i ydelsen og rådighedsafklarende tilbud, som er krav om fremmøde for at 

7 Der måles og arbejdes fortsat med den tidligere 3-årige integrationsperiode i statistikkerne.

8 Der er derfor kun muligt at trække ensartede data og udvikling for målgruppen den 1. juli 2016. 

 
Jul 

2016
Aug 

2016
Sep 

2016
Okt 

2016
Nov 
2016

Dec 
2016

Jan 
2017

Feb 
2017

Mar 
2017

Apr 
2017

Maj 
2017

Jun 
2017

Jul 
2017

Aug 
2017

Sep 
2017

Integrationsborgere 
i den 3-årige 
Integrationsperiode 117 107 96 97 95 89 90 87 87 78 77 76 74 63 57
Integrationsborgere 
ud over den 3-årige 
integrationsperiode 
mellem 3-7 år 32 38 30 30 29 28 25 25 24 26 25 25 19 20 20
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modtage ydelse. Jobparate integrationsborgere vil blive mødt med den samme strategi, som 
jobparate på kontanthjælp og uddannelseshjælp.  

For aktivitetsparate integrationsborgere vil der være fokus på at få afklaret borgerne 
gennem bl.a. virksomhedspraktikker med henblik på at tilegne og udvikle sociale og sproglige 
kompetencer. Der vil også være fokus på at øge brugen af revalideringsordning, der hvor det 
forbedrer den enkelte flygtnings arbejdsevne og fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet. 
Endelig vil Solrød Kommune prioritere at anvende ressourceforløb i særlige komplekse sager, 
hvor en helhedsorienteret og målrettet indsats er nødvendig for at få afklaret borgerens 
arbejdsevne og fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet. Primo november 2017 er der 16 
aktivitetsparate og 11 på barsel ud af de 57 integrationsborgere i den 3-årige 
integrationsperiode.  

Flygtninge- og 
familiesammenførte inden for 5-

årig integrationsperiode

Aktivitetsparate

Særlig virksomhedsrettet indsats 
med fokus på optræning af 

jobfunktioner samt 
revalideringstiltag

Ressourceforløb for flygtninge 
med særlige og væsentlige 
tværfaglige udfordringer

Jobparate

Uafbrudt i aktivering indtil der sker 
jobmatch

Løntilskud og virksomhedspraktik
Uddannelsesindsats for unge 

flygtninge

Overordnet målsætning: 

Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Resultatmål 

Max. 30 integrationsborgere i Solrød Kommune, i opholdsperioden de første 3 år,
 modtager integrationsydelse.  

Solrød Kommunes særligt prioriterede indsatser i 2018:

 Fortsat sikre at alle jobparate flygtninge og familiesammenførte er i et virksomhedsrettet 
tilbud indtil de får ordinært job eller starter i uddannelse 

 Fokus på rådighedsforpligtelsen dvs. sikre at den ledige er aktiv jobsøgende og kan påtage 
sig et fuldtidsarbejde 

 Fokus på unge integrationsborgere stater i uddannelse herunder IGU og 9-10 klasse for at 
kunne uddanne sig videre

 Målrettet og tværfaglig indsats herunder anvendelse af ressourceforløb for 
integrationsborgere har andre komplekse problemstillinger ud over ledighed 
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4. Flere unge skal hjælpes i uddannelse og job 

Solrød Kommuner vælger at bibeholde et tidligere ministermål om, at unge skal hjælpes i job 
og uddannelse. Solrød Kommune har en væsentlig opgave i at sikre, at unge hurtigst muligt 
hjælpes i uddannelse eller job med støtte, tværfaglige indsatser og mulige kompenserende 
foranstaltninger ved behov for dette. 

Nedenstående tabel viser et samlet fald fra 10,1 % til 8,1 % af unge i Solrød Kommune på 
forskellige ydelser fra september 2016 til september 2017:  

Unge mellem 18-29 år i Solrød Kommune i september 2017 Sep. 2016 Sep. 2017
A-dagpenge 42 40
Uddannelseshjælp – uddannelsesparate 20 13
aktivitetsparate uddannelseshjælp 63 55
Integrationsydelse 50 25
Sygedagpenge, jobafklaring og revalidering 27 29
Ledighedsydelse og fleksjob 9 8
Ressourceforløb 17 20
Førtidspension 15 16
Antal fuldtidspersoner i alt 250 206
Antal borgere 18-29 år i Solrød Kommune i alt 2.470 2.559
Andel 18-29 årige borgere på ydelse i Solrød Kommune 10,1% 8,1%

Disse kan som udgangspunkt opdeles i to målgrupper:

 Unge der kan selv dvs. de uddannelsesparate 
 Unge der ikke selv kan, dvs. unge som har komplekse problemer ud over ledighed.

For unge der kan er strategien og forventningen til den unge, at de hurtigst muligt skal 
tilbage i job eller påbegynde uddannelse. Skal de påbegynde uddannelse er fokus, at de så 
vidt muligt forsørge sig selv frem til uddannelsesstart – hvis de ikke kan det, skal unge på 
uddannelseshjælp arbejde for deres ydelse i nytteindsatsen. Unge uden 
erhvervskompetencegivende uddannelse pålægges at søge optag på uddannelse. 

Unge, der ikke kan selv skal bringes tættere på en uddannelse eller arbejdsmarkedet 
gennem et beskæftigelsesfremmende tilbud, som er tilpasset den enkeltes forudsætninger og 
derfor individuelt tilrettelagt. Unge med særlige komplekse problemstillinger vil blive tilbudt en 
særlig tværfaglig indsats i form af et ressourceforløb, som har til hensigt at afklare den unge.
De unge vil blive mødt med individuelt tilpassede krav ift. at medvirke til at sikre tilknytning til 
arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Andelen af aktivitetsparate unge er faldet med 
15% fra 2016 til 2017. 

Job- og Socialcenteret har særlig fokus på de unge aktivitetsparate på uddannelseshjælp. Som 
det fremgår af ovenstående tabel udgør disse den største andel af borgere under 30 år, og de 
har grundet deres udfordringer ud over ledighed en særlig risiko for aldrig at få en tilknytning 
til arbejdsmarkedet og dermed permanent offentlig forsørgelse. 

Baggrunden for denne opmærksomhed er en analyse i Solrød Kommune fra 2015, som viste at 
kendetegnende for de unge aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere er:

 100 % har psykiske helbredsproblemer – primært personlighedsforstyrrelser og angst. 
 Ingen har højere uddannelse end grundskole (13 % har ikke en grundskoleuddannelse)
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 57 % af borgerne har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp (før 
kontanthjælpsreformen) siden de var 18 år. 

 30 % har fysiske problemer – hovedsageligt ryg og tandproblemer, dvs. at 30 % af 
borgerne har således både fysiske og psykiske helbredsproblemer

 30 % har udfordringer i forhold til stofmisbrug, og som oftest er der tale om 
hashmisbrug. 

 Over halvdelen af sagerne har en varighed på mere end to år, og lidt mere end hver 
fjerde borger har været på kontant- eller uddannelseshjælp i mere end 5 år. 

Disse unge bliver mødt med en koordineret, tværfaglig og målrettet plan med små og konkrete 
delmål – med tydelighed og overskuelighed for den enkelte unge. Den unge selv, den 
praktiserende læge, UUV, mentorer og andre tilknyttede aktører er tætte samarbejdspartnere i 
at bringe borgerne i uddannelse eller selvforsørgelse.

Regeringen har i efteråret 2017 indgået en aftale om en ny forberedende grunduddannelse 
(FGU). Den nye forberedende grunduddannelse skal sikre, at alle unge under 25 år med 
udfordringer gøres fagligt, personligt og socialt klar til at kunne gennemfører en erhvervs- eller 
ungdomsuddannelse. FGU´en er en 2-årig ungdomsuddannelse, med mulighed for 
forlængelse, som erstatter de nuværende ungdomsuddannelser; produktionsskole, KUU, VUC 
og EGU.

På baggrund af regeringens nye aftale vil Solrød Kommune i 2018 have fokus på, at gøre en 
række unge klar til at kunne starte den forberedende grunduddannelse i 2019. 

Overordnet målsætning:

Flere unge skal hjælpes i uddannelse og job 

Resultatmål:

Antallet af uddannelsesparate i 2018 overstiger ikke 13 fuldtidspersoner, 
hvilket svarer til niveauet i september 2017.

Andelen af aktivitetsparate unge og unge i ressourceforløb skal igen i 2018 falde med 15 %, 
svarende til 11 fuldtidspersoner.

Solrød Kommunes særlige prioriterede indsatser i 2018:

 Tidlig afklaring og styrket samarbejde med Ungdommens UddannelsesVejledning (UUV)
 Øge brugen af forrevalidering og revalidering
 Fortsat brug af frivilligt mentorkops som er finansieret af puljepenge. Formålet er at 

støtte unge i overgangen til uddannelse. Mentorkorpset skal fortsætte efter 
projektudløb medio juni 2018

 Øge brugen af virksomhedsvendt aktivering og fokus på småjob med henblik på nogen 
grad af selvforsørgelse, herunder også øget fokus på 225 timers reglen, således at flere 
aktivitetsparate står til rådighed og mødes med passende krav

 Tidligere inddragelse af Klinisk Funktion med henblik på, at afklare 
behandlingsmuligheder og øvrige helbredsmæssige udviklingsmuligheder

 Forberede unge til den nye forberedende grunduddannelse FGU
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5. En arbejdsmarkedsrettet sygedagpengeopfølgning 

Udgangspunktet for sygedagpenge er uarbejdsdygtighed grundet egen sygdom, herunder også 
arbejdsskadede. Ca. 1.000 borgere er årligt i kontakt med Solrød Kommunes 
sygedagpengeteam. 

Solrød Kommune skal medvirke til, at den sygemeldte så hurtigt som muligt genvinder sin 
arbejdsevne og dermed kan vende tilbage til sit arbejde eller stå til rådighed som ledig. Der 
arbejdes fokuseret ift. at sikre et tæt samarbejde mellem kommunen, virksomhederne og 
andre relevante aktører som har betydning for at nedbringe og forebygge sygefraværet. 

Med sygedagpengereformen i 2015 blev jobafklaringsforløbene indført for borgere der efter 22 
uger stadigvæk er syge, men som ikke lever op til sygedagpengelovens regler for forlængelse 
af sygedagpenge. Der er tale om en formueuafhængig ydelse på kontanthjælpsniveau og 
ydelsen sikrer, at ingen længere falder ud af sygedagpengesystem. Det betyder også, at der 
forbliver flere borgere på ydelse. Målet er, at det forventede niveau for jobafklaringsforløb 
ultimo 2017 som er 75 borgere, ikke stiger yderligere. 

Fra 2015 til 2016 steg antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge og jobafklaringsforløb med 
næsten 18%. For at reducere dette antal blev der ultimo 2016 bevilget en ekstra 
sagsbehandler samt en sagsbehandler i et 1 år vikariat. Derudover blev der medio 2017 
bevilget en ekstra virksomhedskonsulent til indsatsen. Der er lykkedes at stabilisere 
udviklingen men ikke at reducere i antallet af borgere. Det skal bemærkes, at en kendt 
konsekvens ved højkonjunkturen er, at antallet af sygemeldinger stiger grundet flere sårbare 
borgere kommer i beskæftigelse. 

I 2018 er strategien at have et endnu skarpere fokus på: 

 Om den sygemeldte vil kunne bestride andre typer af job med henblik på at afslutte 
borgeren mod dette og / eller iværksætte praktikforløb inden for disse områder.

 Selvstændige deltids- og fuldtidssygemeldte samt ægtefælleansættelser med henblik på 
optimering af arbejdstid.

Udviklingen i antallet af sager:
Fuldtidspersoner Juli 

2010
Juli 
2011

Juli 
2012

Juli 
2013

Juli 
2014

Juli 
2015

Juli 
2016

Juli 
2017

Sygedagpengesager 214 230 244 235 270 237 253 248

Jobafklaringsforløb 9 36 53

Antal sager i alt 246 289 301

Kilde: Jobimdsats.dk. Juli måned har altid det lavest antal sygemeldte. 
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Udviklingen i antallet af sygedagpenge over 52 uger

Fuldtidspersoner Juli 
2010

Juli 

2011

Juli 
2012

Juli 
2013

Juli

 2014

Juli 
2015

Juli 

2016

Juli 
2017

Sygedagpenge over 
52 uger9 

27 30 29 39 34 47 44 47

Kilde: Jobindsats.dk 

Overordnet målsætning: 

Nedbringe antallet af længerevarende sygedagpengeforløb og 
stabilisere antallet af jobafklaringsforløb 

                                                           

Resultatmål:

Nedbringe antallet af langvarige sygedagpengeforløb (+ 52 uger) 
med 20% i 2018 svarende til 10 fuldtidspersoner.

Antallet af jobafklaringsforløb må ikke overstige 75 forløb i 2018.

Mindst 40 % af jobafklaringsforløb skal indeholde en virksomhedsrettet aktivitet, hvilket 
næsten er en fordobling i forhold til september 2017, hvor 22 % af borgerne i 

jobafklaringsforløb var i virksomhedsvendt tilbud 

Solrød Kommunes særligt prioriterede indsatser i 2018:

 Styrelse af den tidlige indsats herunder afholdelse af førstegangssamtaler så tidligt som 
muligt og udbredelse af kendskabet til Fast-track ordningen[2]. 

 Øge brugen af virksomhedsvendt aktivering i både sygedagpengesager og 
jobafklaringsforløb.  

 Fokus på andre typer af erhverv end det den sygemeldte tidligere har varetaget 
 Fokuseret indsats på længerevarende sager +52 uger
 Fokus på de borgere der går fra a-dagpenge til sygedagpenge 
 Øge fokus og kontrol med selvstændiges og ægtefællesansættelsers 

sygedagpengeperioder.

9 Borgere med kræft eller en arbejdsskadesag er ofte sager med en varighed på over et år. Disse borgere kan ikke få 
lukket deres sygedagpengesag. I 2017 drejer det sig om 14 borgere. 

[2] Med fast-track ordningen kan arbejdsgiver eller den sygemeldte anmode Jobcenteret om at få iværksat en tidlig 
indsats. Det kan ske i de tilfælde, hvor den sygemeldte ikke forventes raskmeldt inden for 8 uger.
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6. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere 
aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse  

Dette kapitel handler om borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet dvs. de aktivitetsparate 
borgere. Flere jobparate borgere er kommet i job, men virksomhederne mangel fortsat 
arbejdskraft. Der er derfor behov for, at borgere langt fra arbejdsmarkedet rykker tætter på 
arbejdsmarkedet. 
Målgruppen omfatter aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere 
(sidstnævnte også beskrevet under unge), ressourceforløbsmodtagere samt 
ledighedsydelsesmodtagere. Målgruppen ”de jobparate” er beskrevet under 
beskæftigelsesplanen afsnit 2. 

Denne målgruppe har problemstillinger ud over ledighed. Problemerne kan være sociale, 
psykiske og/eller fysiske lidelser, der hæmmer deres arbejdsmarkedsparathed i en sådan grad, 
at borgerne er i risiko for helt at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet og dermed ende på 
permanent offentlig forsørgelse helt uden for arbejdsmarkedet - førtidspension. 

Udgangspunktet ift. denne målgruppe er den koordinerende sagsbehandler samt en 
helhedsorienteret og tværfaglig tilgang. Den koordinerende sagsbehandler varetager tæt 
opfølgning og holder kontakt til alle relevante aktører i borgerens forløb. Formålet med 
indsatserne skal være, at borgeren kan opnå eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet.

På grund af den nuværende lave ledighed og mangel på arbejdskraft kan arbejdsmarkedet p.t. 
rumme borgere med udfordringer, som i lavkonjunktionsperioder sandsynligvis ville have 
svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Efterspørgslen på arbejdskraft betyder, at 
kommunens indsats for at gøre aktivitetsparate borgere jobparate er særligt aktuel. 

Strategien er at få udnyttet arbejdsmarkedets mangel på arbejdskraft gennem den håndholdt 
virksomhedsrettet indsats over for aktivitetsparate borgere og borgere i ressourceforløb som 
Solrød Kommune har modtaget puljemidler til i 2016 og 2017. Det vil ske gennem STV-forløb 
(særligt tilrettelagt virksomhedsforløb), som har til hensigt at få borgerne i ordinært arbejde, 
småjob eller fleksjob. Derudover vil Job- og Socialcenteret have fokus på anvendelse af 
revalideringstiltag med henblik på selvforsørgelse.  
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Aktivitetsparate og 
ressourceforløb

Aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere

Håndholdt virksomhedsrettet 
indsats gennem STV med 

henblik på ordinær job eller 
fleksjob

Revalideringstiltag med 
henblik på selvforsørgelse 

eller afklaring af berettigelse 
til ressourceforløb

Ressourceforløb

Håndholdt virksomhedsrettet 
indsats gennem STV med 

henblik på ordinær job eller 
fleksjob

Fortsat tværfaglig indsats 
med henblik på at undgå 

førtidspension

Fleksjob- og førtidspensionsreformen fra 2013 medførte at borgere kunne tilbydes 
ressourceforløb i op til 5 år med henblik på at udvikle deres arbejdsevne, men også fleksjob på 
ganske få timer blev en mulighed. Kommunen har siden 2013 arbejdet med mange borgere i 
ressourceforløb der nu begynder at afsluttes. Det forventes i 2018 at en del af disse vil blive 
afsluttet – primært til fleksjob, en tendens der allerede kan ses i 2017, hvor tilgangen til 
flexjob allerede er større i september 2017 end for hele 2016. En tendens der ses i mange 
kommuner.

Tilgang til førtidspension og fleksjob 
Dec
2010

Dec
2011

Dec
2012

Dec
2013

Dec
2014

Dec
2015

Dec
2016

Sep 
2017 

Førtidspension 35 32 35 28 17 25 29 22
Fleksjob 17 18 16 19 14 23 26 30
I alt 52 50 51 47 31 48 55 52

Kilde: Jobindsats.dk 

Antallet af borgere (fuldtid) på førtidspension, flexjob eller ledighedsydelse
Dec
2010

Dec
2011

Dec
2012

Dec
2013

Dec
2014

Dec
2015

Dec
2016

Sep 
2017 

Førtidspension 477 460 435 424 415 408 401 394
Fleksjob 99 108 109 126 135 139 149 164
Ledighedsydelse 31 35 42 39 31 30 39 40
I alt 607 603 586 589 581 577 589 598

Kilde: Jobindsats.dk 

Det er borgere i jobafklaringsforløb (se beskæftigelsesplanen afsnit 5), de aktivitetsparate og 
borgere i ressourceforløb der er i risiko-målgruppen for at ende i fleksjob eller førtidspension.

Antallet af aktivitetsparate borgere og borgere i ressourceforløb
Jan 
2017 

Feb 
2017 

Mar 
2017

Apr 
2017

Maj 
2017

Jun 
2017

Jul 
2017 

Aug 
2017 

Sep 
2017

Aktivitets
parate 
(30+)

77 82 84 85 84 79 81 81 82



BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

16

Ressource
forløb 

74 74 73 71 71 72 72 71 70

Kilde: Jobindsats.dk 

Overordnet målsætning:

Flere aktivitetsparate og borgere i ressourceforløb 
bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse 

Resultatmål: 

Min 31,5 % af de aktivitetsparate borgere om min 41,5 % af ressourceforløbsborgere skal i 
slutningen af 2018 være i et virksomhedsvendt tilbud.10 

Andelen af aktivitetsparate borgere skal falde med 15 % svarende til 12 borgere

                                        Max 28 ny-tilkendelser af førtidspension

Max 40 nye borgere får tilkendt fleksjob

Solrød Kommunes særlige prioriterede indsats i 2018:

 Håndholdt virksomhedsrettet indsats for både kontanthjælps- og 
ressourceforløbsmodtagere gennem STV - forløb (særlig virksomhedsrettet indsats), 
hvor sagsbehandler, mentor og virksomhedskonsulent fører tæt samarbejde omkring 
borgerne

 Nyledige aktivitetsparate borgere sikres en hurtig visitation og vurdering af hvilke 
indsatser der bringer dem tilbage til selvforsørgelse

 Tidligere inddragelse af Klinisk Funktion med henblik på, at afklare 
behandlingsmuligheder og øvrige helbredsmæssige udviklingsmuligheder

 Øget fokus på småjob med henblik på nogen grad af selvforsørgelse, herunder også 
øget fokus på 225 timers reglen således at flere aktivitetsparate står til rådighed og 
mødes med passende krav

10 Målene er sat ud fra de mål som gør sig gældende i STV-projektet. 
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7. Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes 

Socialt bedrageri og fejludbetalinger af ydelser har i en årrække haft politisk bevågenhed.
Beskæftigelsesministeriet har i år udmeldt et nyt ministermål, som handler om at bekæmpe 
socialt bedrageri og mindske risikoen for fejludbetalinger i kommunen.

I Solrød Kommune er der allerede etableret en kontrolgruppe tilknyttet Borgerservice, som i 
samspil med kommunens afdelinger, herunder Job- og Socialcenteret, er med til at forebygge 
og stoppe socialt bedrageri. 
Kontrolgruppens indsats indbragte i 2016 Solrød Kommune en økonomisk gevinst på 2,5 mio. 
kroner. Det førte til en opnormering på området i en foreløbig 2-årig periode. I 2017 forventes 
det, at der vil være en gevinst på 2,9 mio. kroner. Dette beløb gælder indeværende år og 
omfatter også kontrol med en række ydelser, som ikke hører under beskæftigelsesområdet 
herunder UDKs kontrolindsats vedr. borgere i Solrød Kommune, hvor der er både statsligt og 
kommunalt provenu.

Opgaven med socialt bedrageri og fejludbetalinger kan i Solrød Kommune således deles op i to 
dele:

 Kontrolgruppens arbejde – udarbejdelse af kontrolsager ved mistanke om socialt 
bedrageri

 
 Udbetaling af ydelser, herunder:

o Opstart af kontanthjælp, uddannelseshjælp og uddannelseshjælp 
o Løbende kontrol af ydelsessager (inkl. sygedagpengesager)

Det overordnede formål med indsatsen er: 

 at alle sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag
 at alle borgere modtager den ydelse, de er berettiget til

Opgaven med bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger kan inddeles i fire 
kontroltrin fra 0 til 3:  

 Kontroltrin 0 omhandler information til borgerne om pligter.
 Kontroltrin 1 omfatter kontroller i forbindelse med behandlingen af borgernes ansøgning
 Kontroltrin 2 omfatter løbende kontroller af ydelsessager. 
 Kontroltrin 3 er en reel kontrolsag ved mistanke om socialt snyd.11 

I Solrød kommune arbejdes på alle fire kontroltrin. Der udføres en kontrol ved opstart af en 
kontanthjælpssag og sygedagpengesag og borgerne oplyses om deres oplysningspligt. 
Dernæst foregår der løbende kontrol af de igangværende sager gennem kvartalsvise og årlige 
opfølgninger på de igangværende sager. Opstår der i forbindelse med en opfølgning - eller 
efter henvendelse fra borgere eller myndigheder mv. – mistanke om socialt bedrageri bliver 
sagen indberettet til kontrolgruppen. Kontrolgruppen foretager en særlig dybdegående kontrol 
af sagen, som ikke er en del af den almindelige sagsbehandling. 

Strategien for 2018 omhandler en styrkelse og skærpelse af allerede eksisterende indsatser og 
samarbejde med fokus på særlige udvalgte områder beskrevet under de særligt prioriterede 
indsatser. 
I Job- og Socialcenteret vil der være et øget fokus på fejludbetalinger, når en borger overgår 

11 Kl rapport, ”Effektmåling af kommunernes kontrolindsats 2016” juni 2017 s. 7-8
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fra en ydelse til en anden, fx når en borger overgår fra kontanthjælpsydelse til en 
ressourceforløbsydelse. 

Overordnet målsætning:

Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes 

Resultatmål: 

Den økonomisk bruttogevinst af kontrolgruppen sættes til 2,9 mio. kr.

Minimere antallet af fejludbetalinger ved ydelsesskift fra 5 % (anslået) svarende 
til 48 sager årligt til 2,5 % svarende til 22 sager årligt.

Solrød Kommune særlige prioriterede indsatser i 2018:

 Øget fokus og kontrol med sygedagpengesager ift. indtægt og opstart af selvstændig 
virksomhed

 Fokus på fejudbetalinger i overgangen fra en ydelse til en anden
 Øget fokus på borgere uden fast bopæl ift. om de opholder sig i kommunen 
 Øget fokus på borgere i tilskudsordninger; fleksjob, personlig assistance, 

virksomhedspraktik og løntilskud, som er ansat i ægtefælles eller anden familierelateret 
virksomhed 

 Flere tværfaglige teammøder mhp. vidensdeling og styrkelse af indsatsen 
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Bilag 1. Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse i Solrød Kommune

12 Uddannelseshjælp er til borgere under 30 år

13 Manuelt justeret i forhold til den nye integrationsydelse, som trådte i kraft 1. juli 2016 

2016 2017

Til rådighed for arbejdsmarkedet Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Tendens

Til rådighed i alt 449 439 442 424 429 424 404 373 393 384 376 354 350

A-dagpenge 233 222 234 232 232 230 211 196 211 207 208 224

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 1

Kontantydelse 2 2 1 1 1 2 2 3 2 0

Jobparate over 30 år 32 33 29 25 29 30 31 24 23 21 20 18 24

Uddannelseshjælp under 30 år12 20 18 17 15 17 17 15 12 16 14 13 15 13

Ledighedsydelse 36 37 38 39 36 35 36 37 39 41 42 42 40

Integrationsborgere i den 
3-årige integrationsperiode

94 96 93 90 90 86 85 76 77 76 74 63 57

Integrationsborgere ud over den 3-årige 
integrationsperiode

31 31 30 28 24 24 24 25 25 19 20 20 20

På vej til arbejde i alt 517 530 526 533 521 536 536 536 552 525 533 537

Aktivitetsparate over 30 år13 80 79 80 75 77 81 84 86 84 79 81 81 82

Aktivitetsparate under 30 år 62 58 55 56 55 54 58 62 65 64 60 56 55

Ressourceforløb 69 71 71 71 74 73 72 70 71 72 72 71 70

Revalidering 15 16 17 17 14 17 18 16 18 20 20 22 21

Sygedagpenge i alt 257 272 268 279 260 267 259 262 266 239 248 251

Jobafklaringsforløb 34 34 35 35 41 44 45 45 48 51 52 56 54

Fleksjob 144 147 150 151 154 156 157 159 160 161 162 161 164

Førtidspension 400 400 399 395 400 397 396 396 397 398 399 398 394

I alt på ydelse 1510 1516 1517 1508 1504 1513 1493 1467 1502 1468 1448 1450
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Bilag 2. Tværgående og forpligtende samarbejder 

For at løse den komplekse opgave og de mange løbende lovændringer indgår Job- og Socialcenteret i en del regionale, 
tværkommunale, styrelsesarrangerede og øvrige samarbejder, netværk og relevante fora. Det drejer sig om deltagelse i:

 Jobforum (Direktører og arbejdsmarkedschefer ift. det Regionale Arbejdsmarkedsråd - RAR).
 KL-jobcenterchef netværk.
 Jobcenterchef-netværk i København Syd, som omfatter Greve, Køge, Solrød og Stevns kommuner. 
 Beskæftigelsesøkonomisk netværk i København Syd.
 Uddannelsesforum Øst – samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne.  
 Forpligtende Greve, Roskilde, Solrød om ”fast track” med asylcentrene og Røde Kors.
 Ungdommens Uddannelsesvejledning og deltagelse i styregruppen.
 Netværk i STAR - Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering: Jobcenterchef-netværk, netværk ift. aktivitetsparate og 

virksomhedsindsats
 Jobservice Danmark.
 Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland.
 Work in Denmark.
 Klinisk funktion i Region Sjælland ift. rehabiliteringsteam, -forløb og udredninger mv.
 TSP – Tværgående samarbejdsforum for Psykiatrien (med ledelsen af Region Sjællands psykiatri).
 KLU – Kommunalt lægelige udvalg (med de praktiserende læger i kommunen).


